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Techninis aprašymas 
 
 

 

  

profilan-Renovationsgrund 
 
 

Pigmentuota lazūra lauko medienai, skiediklio pagrindu. Sudaro apsauginę plėvelę 
nuo pelėsio susidarymo. 

 
Naudojimo sritys profilan®-Renovationsgrund gali būti naudojamas medienai lauke, 

norint suteikti natūralų atspalvį, t.y. pašviesinti patamsėjusią ir 
papilkėjusią medieną (pakalimų, tvorų ir kt.). Produktas skirtas naudoti 
tik kaip gruntas; norint užtikrinti pakankamą apsaugą nuo oro sąlygų ir 
gauti „naujos medienos“ išvaizdą, šį gruntą reikia naudoti kartu su kitais 
„profilan“ linijos produktais (pvz. profilan-color). 

Savybės • Apsauginė plėvelė nuo pelėsio 
• Šviesina patamsėjusią ir papilkėjusią medieną 
• Išsilygina 
• Paruoštas naudoti 
• Tinka kaip senų medinių paviršių sukibimą gerinantis gruntas 
• Idealiai tinka naudoti į paveldo sąrašą įtrauktiems pastatams 
• Tankis ~1,09 g/cm³ esant 20°C temperatūrai 

Sudėtis Alkidinė derva, angliavandeniliai, veiklioji medžiaga, pigmentai, priedai 

Veikliosios medžiagos IPBC 

Atspalviai 0081-Ivory, 0120-Caramel, 0221-Maize, 0506-Salmon 
(0081-dramblio kaulo, 0120-karamelė, 0221-kukurūzai, 0506-lašiša) 

Pakuotė 2.5 L, 5 L, 20 L 

Taikymas  Uždažoma 

Išeiga Apytiksliai 120 – 160 ml/m², per 1-2 darbo ciklus (priklausomai nuo 
paviršiaus sugeriamumo). Išeiga, stipriai oro sąlygų paveiktiems 
paviršiams, turi būti nustatyta atliekant bandymus. 

Paviršiaus 
paruošimas 

Paviršius turi būti švarus ir tvirtas. Medienos drėgnumas turėtų būti tarp 
12% – 14%. Tropinę medieną prieš tai reikia nuvalyti su skiedikliu. 
Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kitus nešvarumus.  
Dėl prieš tai naudotų dažų ant paviršiaus, rekomenduojame dengti 
bandomąjį sluoksnį ir patikrinti sukibimą. 

Naudojimo nurodymai Prieš naudojimą gerai išmaišyti. Nereikia skiesti – pilnai paruošta 
naudoti. Dažyti plokščiu teptuku medienos rašto kryptimi. Nenaudoti ir 
nedžiovinti žemesnėje kaip +5°C temperatūroje (įskaitant oro, dengiamo 
paviršiaus ir produkto temperatūras) arba esant saulės kaitrai. 

Džiūvimas Esant +20°C ir 50% santykinei oro drėgmei  (pagal DIN 50014): 
• Sausas liesti: maždaug po 12 valandų 
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• Paruošta pakartotinai dengti: maždaug po 24 valandų 
Džiūvimo laikas gali būti ilgesnis, jei drėgmė yra aukštesnė, temperatūra 
žemesnė ir dėl kai kurių atogrąžų medienos rūšių. 

Skiedimas Paruošta naudoti. Jei reikia, galima skiesti termentino pakaitalu. 

Valymas Naudojant terpentino pakaitalą. Neleisti produktui išdžiūti. 

Pliūpsnio temp. Apytiksliai 68°C. 
Naudojimo 
aprobojimai 

Nenaudoti medienai, kuri liečiasi su maisto produktais ar gyvūnų 
pašarais. Jei mediena atogrąžų rūšies arba turi ypatingą produkto 
sugeriamumą – džiūvimas užtrunka ilgiau. Todėl rekomenduotina dengti 
bandomąjį sluoksnį. 

LOJ turinys (VOC) 298 g/L (Cat. 1e / Lb): max. 400 g/L 

CLP Reglamentas profilan®-Renovationsgrund yra privalomi ženklinimo įpareigojimai. 
Signalinis žodis: Caution (Atsargiai) 
Piktograma: Šauktukas 

Atsargumas 
(H- and P statements) 

H319 Smarkiai dirgina akis. 
P280 Dėvėti apsaugines pirštines / apsauginius drabužius / akių 
apsaugą / veido apsaugą. 
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. 
P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti 
vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei tai yra lengva padaryti. Tęsti 
skalavimą. 
P337 + P313 Jei akių dirginimas išlieka: Kreiptis į gydytoją. 
Sudėtyje yra jodopropinilbutilkarbamato, metiletilketono oksimo, 2-
etilheksano rūgšties, kobalto druskos. Gali sukelti alerginę reakciją. 

Pirmosios pagalbos 
priemonės ir sauga 

Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Laikyti atokiau nuo liepsnos 
šaltinių. Po naudojimo ir prieš liečiant maisto produktus, gerai nusiplauti 
rankas ir veidą. Naudojant produktą negalima valgyti, gerti ar rūkyti. 
Neįkvėpti garų / kietųjų dalelių. Atliekant darbus, reikia dėvėti tinkamas 
apsaugines pirštines ir apsaugines akių / veido apsaugos priemones. 
Gisbau kodas: HSM-LV 20. 
Įsitikinti, kad naudojamos nedegios taros / talpos, surenkant produkto 
likučius ir kitas produkto prisotintas atliekas (pvz.: audiniai ir pan.). Šios 
taros / talpyklos turi būti savaime užsidarančios, sandariai uždaromos ir 
kasdien ištuštinamos. Gaisrams gesinti naudoti smėlį arba gesintuvus. 
Taip pat naudoti skysčius sugeriančias medžiagas (pvz., smėlį), kad 
sugerti ir pašalinti išsiliejusius produktus.  

Sandėliavimas ir 
transportavimas 

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams 
neprieinamoje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, sausai, vėsiai, 
saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. 
Galiojimo laikas: žiūrėti ant pakuotės. 
Negalima vežti tomis dienomis, kai yra šalčio tikimybė. 
ADR / RID: netaikoma. 

Nurodymai 
utilizavimui 

profilan®-Renovationsgrund ir jo likučiai negali patekti į dirvožemį, 
vandens telkinius ar kanalizaciją. 
Tai yra nuodinga žuvims ir organizmams, maitinamiems žuvimis. 2 
vandens pavojingumo klasė (savarankiška klasifikacija pagal VwVwS 4 
priedą). Atliekų tvarkymo kodas Nr. 08 01 11. 
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Šis techninis aprašymas yra orientacinio pobūdžio. Todėl jokių garantijų negalime suteikti dėl 
įvairių darbo salygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės, nes neįmanoma įvertinti 
kiekvieno atvejo atskirai. Jeigu nėra aiškaus mūsų raštiško patvirtinimo, jog produktai ar jų 
savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia mūsų 
suteikta konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija, net jeigu 
suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. 
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